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Rezumat
Globalizarea poate fi apreciată ca element definitoriu pentru ultima decadă a sec. al 
XX-lea. Zorile noului mileniu vestesc o etapă nouă de interdependenţe între naţiuni, 
economii și oameni. Globalizarea este un proces de integrare la nivel mondial, cu pa-
tru dimensiuni care afectează mediul natural și, prin intermediul acestuia, dezvoltarea 
umană. Aceste dimensiuni sunt cea economică, (prin comerţ, investiţii și fluxuri de 
capital), politică, informaţională și culturală. Globalizarea contribuie la creșterea eco-
nomică, afectând mediul în sens negativ în anumite faze ale ciclului de dezvoltare și 
pozitiv în altele. Aceasta accelerează schimbările structurale, modificând structura in-
dustrială a ţărilor și utilizarea resurselor și nivelurile de poluare. Globalizarea difuzea-
ză capitalul și tehnologia: în funcţie de caracteristicile acestora, poate influenţa benefic 
mediul, sau, dimpotrivă, să îl deterioreze. Globalizarea transmite și amplifică eșecurile 
pieţelor și distorsiunile politice, care pot difuza și exacerba daunele asupra mediului. 
Pe de o parte, globalizarea poate conduce la creșterea output-ului mondial, iar pe de 
altă parte, aceasta ar putea reduce considerabil nivelul de dezvoltare al anumitor ţări; 
marginalizarea unor economii și populaţii, sărăcia pot conduce la epuizarea resurselor 
naturale din regiunile respective și la degradarea mediului.
Cuvinte-cheie: globalizare, guvernanţă corporativă, integrare economică, protecţia mediului.

Summary
Globalization can be regarded as a defining element for the last decade of the twentieth 
century. The new millennium dawns a new stage of interdependence between nations, 
economies and people. Globalization is, in fact, a global integration process with four di-
mensions that affect the natural environment and, through it, human development. These 
dimensions are economic (trade, investment and capital flows), political, informational 
and cultural. Globalization contributes to economic growth, affecting the environment 
in a negative sense, in some phases of the development cycle, positive in others. It accele-
rates structural change, altering the industrial structure of countries, and hence the use 
of resources and pollution levels. Globalization diffuses capital and technology: depen-
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ding on their characteristics, it can have a positive influence on the environment, or, on 
the contrary, it can damage it. Globalization transmits and amplifies market failures and 
political distortions that can diffuse and exacerbate environmental damage. On the one 
hand, globalization can lead to an increase in world output, but on the other hand it could 
considerably reduce the level of development of certain countries; the marginalization of 
economies and populations, poverty can lead to the depletion of natural resources in the 
respective regions and the degradation of the environment.
Keywords: globalization, corporate governance, economic integration, environmental 
protection.

G lobalizarea este un termen utilizat în descrierea fenomenului de intensifi ca-
re a fl uxurilor transfrontaliere de bunuri și servicii, tehnologie, capital, muncă și 
informație. Lumea este străbătută, în prezent, de cel de-al patrulea val al globalizării, 
a cărui frontieră pare să fie lumea cibernetică. Economia digitală, născută în perioada 
celui de-al treilea val al globalizării, s-a consolidat prin intermediul comerțului elec-
tronic, serviciilor digitale; acest tip de economie se dezvoltă în continuare folosindu-
se de inteligența artificială, însă devine vulnerabilă la numeroase atacuri cibernetice. 
În același timp, se vorbește despre globalizarea negativă, care se răspândește inclu-
siv prin efectele schimbărilor climatice. Indiscutabil, efectele multiple ale globalizării 
sunt deosebit de complexe, cu o vastă încărcătură politică. Analiza aprofundată și 
înțelegerea costurilor și beneficiilor relative ale globalizării poate deschide calea spre 
rezolvarea problemelor și multiplicarea avantajelor acesteia. Prezentul articol sub-
liniază faptul că, încă din secolul al XIX-lea, gânditorii români au evaluat efectele 
deschiderii economiei naționale spre exterior, atrăgând atenția asupra imperativu-
lui urmăririi interesului național și schimburilor economice echivalente, și analizând 
fundamentele politicilor protecționiste. Odată cu trecerea valurilor consecutive ale 
globalizării, nivelul intervenției statului în economie, gradul de liberalizare a piețelor, 
problemele mondiale ale mediului înconjurător au suscitat și interesul cercetătorilor. 
În același timp, corporațiile transnaționale își adaptează comportamentul astfel încât, 
pe lângă obiectivele de maximizare a profitului și a cotelor de piață, să urmărească și 
ținte de ordin social și ecologic subsumate conceptului de guvernanță corporativă. 
Scopul este acela de a contracara efectele negative ale procesului de globalizare asupra 
societății și mediului înconjurător. În același timp, devine din ce în ce mai evident 
faptul că, indiferent de complexitatea instrumentelor economice și de reglementare 
impuse la nivel global sau național pentru a proteja mediul înconjurător, indiferent de 
creșterea simțitoare a interesului marilor companii transnaționale pentru domeniile 
social și ecologic, apar noi și noi provocări la care generaţiile actuale și cele viitoare 
trebuie să le facă faţă. 

Dat fi ind faptul că globalizarea este un proces contradictoriu, majoritatea specialiștilor 
consideră intervenția statului în acest proces o componentă indispensabilă, îndeosebi 
pentru fostele state socialiste.
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Rolul statului - de la dezvoltarea economiei naționale la progresul economiei 
globale. În ceea ce privește rolul statului în dezvoltarea economică, o întreagă galerie de 
gânditori români au consacrat o bună parte din opera lor acestui subiect. Menţionăm, 
în acest sens, pe Dionisie Fotino, Constantin Radovici din Golești (Dinicu Golescu), 
Nicolae Șuţu, Nicolae Bălcescu, Dionisie Pop Marțian, Ion Ghica, George Bariţ, Bogdan 
Petriceicu Hașdeu, Alexandru D. Xenopol, Petru S. Aurelian (din sec.al XIX-lea). În 
perioada interbelică ideile economice ale acestora au fost continuate de Vintilă Brătia-
nu, Ion N. Angelescu, Mitiţă Constantinescu, Mihail Manoilescu, Dobrogeanu Gherea, 
Virgil Madgearu, Gromoslav Mladenatz, Lucreţiu Pătrășcanu, iar lista ar putea fi  conti-
nuată.  Indiferent de poziţiile lor politice, ideologice și fi losofi ce, toţi au militat pentru 
dezvoltarea economică a ţării, considerând-o ca o condiţie esenţială pentru asigurarea 
independenţei și suveranităţii naţionale și a condiţiilor de trai civilizate ale populaţiei. 
De aceea, valorifi carea ideilor economice perene cuprinse în opera lor este nu numai un 
act de recunoștinţă faţă de acești gânditori, ci și o sursă de inspiraţie pentru cercetători 
și de acţiune practică pentru factorii de decizie [1, p. 189-192].

Aceste idei au fost reflectate și în opera marelui scriitor român Mihail Eminescu. 
În concepţia lui, dezvoltarea industrială a țării, civilizația economică nu reprezintă 
un simplu deziderat printre multe altele, ci condiția hotărâtoare a civilizației unui 
popor, a creșterii sale morale. Numai o țară care se îngrijește constant de întărirea 
economiei, de sporirea bogățiilor sale, poate să-și asigure neatârnarea în raporturile 
internaționale, să dispună de propriul ei destin. Astfel, consideră Eminescu, țara va 
depinde, într-un grad mai mic sau mai mare, de înrâuriri străine. Eminescu apreciază 
“… necesitatea restructurării economiei pe baze industriale, [și] nevoia creării și pro-
tejării industriei naţionale” și că aceasta este o problemă de prea mare răspundere, cu 
variate implicaţii și consecinţe, pentru a fi lăsată numai pe seama iniţiativei particula-
re [2, p.226]. În vederea soluţionării acestei probleme, el recomandă intervenţia com-
petentă și eficientă a statului. Când este vorba de dezvoltarea economică a ţării, statul 
nu trebuie să fie un observator indiferent la spectacolul mișcării economice, ci un 
întreprinzător calculat și răspunzător în faţa naţiunii. „Abecedarul economiei politice 
zice însă: Industrie fără protecție nu se poate înființa. Protecție fără putere politică a 
statului nu se poate exercita” [3, p.153]. Victor Juc menționează că “M. Eminescu este 
convins de necesitatea de a lua ca bază trecutul pentru a pregăti progresul din viitor al 
țării. El nu cerea întoarcerea în trecut, ci crearea condițiilor de bază de pe timpul când 
neamul creștea și progresa” [4, p.108].

Încă din secolul al XIX-lea, celor care critică politica protecţionistă, Petru S. Aureli-
an le răspunde că atâta timp cât există naţiuni independente fi ecare caută să-și protejeze 
propria economie. Este vorba, cum le spune el adepţilor liberalismului, de “partizani 
ai economiei cosmopolite”. De fapt, dacă am vorbi în terminologia actuală, de adepţii 
globalizării economice, iată ce le răspunde el acestora: “...despre viitor și noi credem că 
poate omenirea să ajungă cândva la un fel de organizare cosmopolită ; atunci poate că 
aceea ce se numește economie naţională să fi e înlocuită prin economia cosmopolită; 
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însă în așteptarea unei asemenea stări, noi, cei de astăzi, căutăm să ţinem seama de ceea 
ce răspunde cu interesele noastre ca naţiune” [5, p.211]. Petru S. Aurelian spunea 
despre viitorul ţării și datoria cetăţenilor săi: “Datoria noastră de cetăţeni români este 
de a ne pune la lucru cu toată activitatea de care suntem capabili; de a studia cu matu-
ritate nevoile noastre economice; de a nu ţine seama în întreprinderile noastre decât de 
interesele ţării noastre; de a nu ceda sub nici un pretext, exigenţelor din afară în cestiu-
nile economice de care depinde viitorul nostru; de a urma pe aceeași cale care a condus 
la fericire atâtea naţiuni din Europa. [….] Astfel, numai astfel putem spera ca în câtva 
timp această frumoasă și cu atâta abundenţă înzestrată ţară, să devină una din stemele 
cele mai preţioase ale coroanei Europei, ca poporul român să-și îndeplinească cu succes 
misiunea ce o are pe acest pământ” [5, p.173]. 

În perioada interbelică, obiectivul principal al politicii industriale era substituirea 
importului cu producţia industriei autohtone. Pentru aceasta, „statul încheia contracte 
cu furnizori locali, acorda o importanţă mai mare investiţiilor interne, ducea o politică 
de sprijinire a industriei prin noi legi, sporea taxele vamale pentru produsele industriale 
și acorda scutiri de impozite pentru întreprinderile ce produceau bunuri ce nu se fabri-
caseră până atunci în ţară” [6]. 

După anul 1989 a devenit evident că factorii de decizie au subestimat difi cultăţile 
politice întâmpinate în punerea în aplicare a reformelor, problemele de corupţie, colec-
tarea slabă a veniturilor la bugetul de stat etc. Probleme precum efi cienţa economică, 
ecologică și socială comparativă a monopolurilor naturale, proprietate publică și a celor 
private, benefi ciile sistemelor concurenţiale în contrapartidă cu economiile unor siste-
me integrate pe verticală coordonate, suscită în prezent numeroase controverse. Joskow 
[7, p.2] conchide că, în practică, benefi ciile fi ecărei reforme trebuie să compenseze cel 
puţin creșterea costurilor tranzacţionale. 

Schneider și Jäger [8, p.5] identifi că trei categorii de teorii referitoare la retrage-
rea statului din industriile de infrastructură, și anume: a) teoriile dinamice ale difuziei 
și contagiunii – care pun accentul pe interdependenţele și evoluţiile concomitente ale 
economiilor; b) teoriile structuraliste și funcţionaliste – care subliniază inevitabilitatea 
retragerii statului ca urmare a schimbărilor structurale din economie și a progresului 
tehnologic și c) teoriile centrate pe agentul economic și instituţionaliste ale scopului 
politic al acţiunii – opuse noţiunii convergenţei inevitabile ale ţărilor, care pun accentul 
pe fezabilitatea unor modele multiple de dezvoltare specifi ce fi ecărei naţiuni.

Stefan Buzar susține că procesele care au loc în majoritatea ţărilor post sovietice  
sunt sprijinite de un complex sinergic între puterile globale și guvernele centrale care 
au făcut eforturi în a converti neoliberalismul într-o cale inevitabilă pentru transfor-
marea post-socialistă. Principiile neoliberalismului sunt gradual integrate în sistemele 
de reglementări ale ţărilor foste socialiste, făcând din ce în ce mai dificilă formularea 
de căi alternative de reglementare economică [9]. Victor Juc consideră că “indispen-
sabilitatea și oportunităţile fortificării suveranităţii de stat la începutul anilor ’90 ai 
sec. XX, pe de o parte, iar pe de alta, necesitatea și predispoziţiile înstrăinării conti-
nue a unor prerogative suverane către structurile internaţionale nu alcătuiesc prin 
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caracterul lor procese contradictorii, ci se înscriu în contextul general de transformări 
marcate de încheierea războiului rece și reflectă unele realităţi globale provenite din 
formarea mai multor state suverane și independente în urma dezintegrării sistemului 
„socialismului real”  [10, p.10].

Datorită creșterii economice generale, progreselor obținute în toate domeniile 
vieții economice și sociale, omul a ajuns astăzi să dispună de mijloace tehnice atât de 
perfecționate, încât este capabil să consume cantități imense de resurse naturale, să 
exploateze tot mai intens factorii de mediu, să modifice natura într-un ritm rapid. Fără 
să impună însă asupra acțiunilor sale un control adecvat și conștient, omul ar lăsa cale 
liberă dezlănțuirii unor dezechilibre ecologice pe zone întinse ale planetei, cu efecte 
negative asupra calității vieții sale, ca și asupra evoluției biosferei [11]. Dezbaterile 
referitoare la raportul dintre dezvoltarea economică pe de o parte, resursele naturale 
și mediul înconjurător pe de alta, sunt cuprinse într-o arie largă de lucrări. Acestea 
au fost scrise de pe poziții și concepții diferite și degajă atât concluzii convergente, 
cât și deosebiri marcante, înscriindu-se în patru grupe de orientare prin perspectivele 
dezvoltării mondiale conturate de sociologul american H. Kahn și colaboratorii săi: 
neomalthusienii convinși, pesimiștii convinși, optimiștii prudenți, entuziaștii progre-
sului tehnic și ai creșterii [12].

Comisia Europeană pleacă de la premisa conform căreia între creșterea economică și 
menţinerea unui nivel acceptabil al calităţii mediului nu există o contradicţie intrinsecă. 
Astfel, măsurile de integrare a politicilor economice și de mediu ar trebui să reducă si-
multan poluarea și să îmbunătăţească performanţele funcţionării economiei.

În perioada 2000-2016, în Uniunea Europeană, productivitatea resurselor (raportul 
dintre Produsul Intern Brut (PIB) și Consumul Intern de Resurse Materiale) a sporit 
în aproape toate țările membre, cu excepția Maltei și României. În anul 2016, produc-
tivitatea medie a resurselor în Uniunea Europeană (28) era de 2,23 euro/kg. Indicato-
rul prezintă diferențe considerabile între țările membre, de la 0,68 euro/kg în Bulga-
ria, la 3,98 euro/kg în Italia. România înregistra, în anul 2016, un PIBPPS per capita de
17.171 euro, un consum intern de resurse materiale de 24,5 tone/locuitor și o producti-
vitate a resurselor de 0,7 euro/kg, apropiată de cea a Bulgariei [13, p. 158-159].

În concluziile sale referitoare la Diplomația în domeniul climei [14, p.4,5,7], Con-
siliul European subliniază importanța contribuției fi ecărui stat membru al Uniunii la 
integrarea obiectivelor de combatere a schimbărilor climatice în planurile naționale de 
dezvoltare economică. Consiliul subliniază, de asemenea, necesitatea adoptării unor 
politici și măsuri de aplicare a acestora, în concordanță cu obiectivele pe termen lung 
ale Acordului de la Paris.  Odată cu adoptarea cu celeritate de către Uniunea Europeană 
a legislației specifi ce, fi ecare stat membru are la dispoziție toate instrumentele necesare 
aplicării politicii avangardiste în domeniul schimbărilor climatice ale Uniunii Energe-
tice, inclusiv pe baza parteneriatelor bi- sau multilaterale care favorizează schimburile 
reciproce de experiență. Uniunea Europeană și statele membre se constituie principalul 
fi nanțator public al măsurilor destinate combaterii cauzelor și efectelor schimbărilor 
climatice și realizarea obiectivelor Acordului de la Paris. Cu toate acestea, se recunoaște 
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nevoia unei mobilizări mai efi ciente a instituțiilor fi nanciare internaționale. În acest fel, 
obiectivul stabilit pentru țările dezvoltate de a contribui, anual, cu 100 miliarde dolari, 
în perioada 2020 – 2025, la sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în implementarea 
măsurilor de adaptare și combatere a shimbărilor climatice ar putea fi  realizat. 

Statele membre ale G20 sunt responsabile de aproximativ 80% din emisiile globale 
de gaze cu efect de seră. Prin adoptarea Planului de acțiune G20 de la Hamburg în do-
meniul climei și al energiei pentru creștere economică (aprobat la 7-8 iulie 2017), aceste 
țări își asumă obligativitatea de a întări alianțele existente și de a căuta noi parteneriate 
cu țări din toate regiunile lumii pentru a spori capacitatea de adaptare la riscurile din ce 
în ce mai mari generate de schimbările climatice. 

Pentru Uniunea Europeană în ansamblu și țările sale membre în particular, refor-
mele prețurilor certifi catelor de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră și ale 
subvenționării exploatării combustibililor fosili sunt etape-cheie în drumul către com-
baterea schimbărilor climatice. În condițiile globalizării, este evident faptul că știința și 
tehnologia internațională, cooperarea în domeniul energetic pot juca un rol important 
în crearea de soluții inovative și durabile în abordarea schimbărilor climatice.

Interacțiunile dintre politicile care vizează clima și politicile care guverneză 
investițiile și comerțul internațional sunt din ce în ce mai puternice. Acestea rezultă din 
nevoia de conlucrare bi- și multilaterală a statelor pentru o abordare a barierelor comer-
ciale tarifare și non-tarifare, astfel încât investițiile în energia regenerabilă și comerci-
alizarea acesteia să se constituie în domenii prioritare. În acest sens, pot fi  reamintite 
concluziile Consiliului European din 6 martie 2017 privind întărirea sinergiilor dintre 
diplomațiile din domeniile climei și energiei. Diplomația energetică are un rol crucial 
în tranziția către un mix energetic care să promoveze tranziția la energia regenerabilă și 
efi ciența energetică.

În prezent, prioritățile strategiei Europa 2020 sunt realizarea Pieței Unice Digitale 
și a Pieței Unice a Energiei [15, p.19-20]. Uniunea Energetică este unul dintre cele zece 
proiecte prioritare ale Uniunii Europene, identifi cate de Comisia Juncker. Cinci dintre 
dimensiunile acestor proiecte sunt strâns legate între ele: securitatea, solidaritatea și 
încrederea energetică; integrarea completă a pieței energetice europene; efi ciența ener-
getică; decarbonarea economiei; și cercetarea, inovarea și competitivitatea.

Uniunea Energetică contribuie la atingerea obiectivelor dezvoltării durabile, imple-
mentarea agendei Economiei Circulare, bazându-se pe interacțiunea strânsă cu Uniunea 
Piețelor de Capital, cu Piața Unică Digitală, cu agenda pentru Noi Competențe și Locuri 
de Muncă, Planul de Investiții pentru Europa și Uniunea Securității (Security Union). 

Conform Comisiei Europene, Uniunea Energetică nu are în vedere numai domeniile 
energiei și schimbărilor climatice, ci și accelerarea modernizării întregii economii eu-
ropene, de o manieră echitabilă din punct de vedere social. Această modernizare, care 
acordă noi valenţe dimensiunii externe, mai ales în condiţiile unui mediu geopolitic în 
continuă schimbare, presupune formarea unei Diplomaţii energetice care să sporească 
„spaţiul de manevră european, împreună cu partenerii internaţionali, într-o lume mai 
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volatilă. Acesta este domeniul în care Uniunea Europeană are un potenţial solid pentru 
a demonstra leadership la nivel global” [16, p.2-3].

Pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene, stabilite pentru anul 2030, în do-
meniile climei și energiei sunt necesare investiţii de aproximativ 379 miliarde euro, în 
fi ecare an al perioadei 2020-2030. Din această perspectivă, Fondurile Europene Struc-
turale și de Investiții  (FESI) continuă să joace un rol crucial în deblocarea investiţiilor 
private. Până acum, mai mult de 20% din investiţiile realizate din FESI au fost destina-
te domeniului energetic. Pe măsura extinderii resurselor fi nanciare ale FESI, Comisia 
Europeană a propus ca cel puţin 40% din proiectele pentru infrastructură și inovare să 
contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin Acordul de la Paris. Ulterior, au fost 
puse în aplicare și alte instrumente de fi nanţare a sectorului energetic, precum Fondul 
de Inovare sau Fondul de Modernizare, ultimul destinat sprijinirii statelor membre cu 
venituri mai reduse pentru modernizarea sistemelor energetice [16, p.10-11].

Consiliul European subliniază rolul important al actorilor non-guvernamentali în 
combaterea și adaptarea la schimbările climatice, așa cum a fost acesta recunoscut prin 
Acordul de la Paris, prin Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și Agenda de acțiune 
Addis Abeba, Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre și Angaja-
mentul Bonn-Fiji al liderilor locali și regionali în vederea aplicării Acordului de la Paris 
la toate nivelurile de decizionale.

Guvernanța corporativă obligă companiile transnaționale la implicare în proble-
mele sociale și de protecție a mediului. În legătură cu esența și semnifi cația globalizării 
s-au conturat diverse puncte de vedere, unele convergente, altele opuse. Spre exemplu, 
profesorul Bruno Amoroso, într-un studiu din 1998, intitulat “On globalization. Capi-
talism in the 21st Century”, considera că globalizarea înseamnă, de fapt, existența capita-
lismului triadic transnațional, care are ca instituții de bază corporațiile transnaționale, 
organismele internaționale și lobby-ul, iar ca principală formă de piață – piața globală. 
Globalizarea este mijlocul prin care fi rmele transnaționale industriale și fi nanciare con-
trolează piața și resursele disponibile în scopul profi tului. Pe lângă activitățile umane, 
globalizarea cuprinde activitățile fi nanciare, culturale, ecologice și chiar militare. Carac-
teristic globalizării este și faptul că nu a devenit universală. Dimpotrivă, este asimetrică 
și neomogenă, generatoare de mari și grave dualități: sărăcie-bogăție; ocupare-șomaj; 
neputința gestiunii problemelor globale-creșterea interdependențelor economice.

Tendinţa corporaţiilor de a acţiona în interesul managerilor sau al acţionarilor, în 
special al celor majoritari, și în dezavantajul celorlalte părţi implicate (angajaţi, clienţi, 
furnizori, acţionari minoritari etc.) precum și în detrimentul intereselor sociale și eco-
logice, a condus la apariţia conceptului guvernanţei corporative în anii de după Criza 
din 1929 de pe Wall Street. Cercetători precum Augustus Adolf Berle, Edwin Dodd și 
Gardiner C. Means au contribuit la schimbarea modului de a privi “rolul companiilor 
moderne în societate”. În 1937, fondatorul economiei costurilor tranzacţionale Ronald 
Coase a introdus conceptul de guvernanţă corporativă, explicând care este raţiunea 
existenţei fi rmei, cum funcţionează aceasta și cum sunt integrate activităţile în cadrul 
fi rmei prin „costul utilizării sistemului de preţuri” [17]. Mai târziu, la începutul anilor 
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1960, Manne [18, p.110-120], Means și Berle [19], Jensen și Meckling [20, p.305-360] 
aduc importante contribuţii la înţelegerea sistemului guvernanţei corporative.  

În România, conceptul a apărut și s-a dezvoltat la începutul anilor 2000, ţinând sea-
ma că la începutul anilor 1990 începuse trecerea de la o economie centralizată, prin 
reforme politice, juridice, economice și sociale, spre o economie de piaţă. 

În urma discuţiilor pentru îmbunătăţirea guvernanţei corporaţiilor în Europa de 
Sud-Est avute la București, Zagreb, Sarajevo și în Turcia în perioada septembrie 
2001 - martie 2003, având la bază principiile OCDE, în anul 2003 a fost publicat Pactul 
de Stabilitate pentru Europa de Sud - Est – Cartea Albă a administrării corporaţiilor în 
sud - estul Europei. 

Responsabilitatea socială corporativă (RSC) este componentă a guvernanţei corporati-
ve, fi ind privită atât din perspectiva economică, cât și din cea a fi losofi ei morale, în special 
a responsabilităţii sociale. Ideea responsabilităţii sociale pornește de la defi niţia responsa-
bilităţii în sine, aceea de a acţiona cu simţ de răspundere faţă de obligaţiile proprii. 

Uniunea Europeană, prin obiectivele propuse în cadrul Strategiei Lisabona (2000), 
acordă o atenţie deosebită dezvoltării și implementării conceptului. Forumul European 
pe Probleme de Responsabilitate Socială Corporativă în Europa defi nește RSC drept „un 
concept prin care companiile integrează, în mod voluntar, aspectele de ordin social și 
ecologic în operaţiunile lor de afaceri și în interacţiunile cu grupurile de interes” [21, p.3]. 

În 1953, economistul H.R. Bowen a introdus, noțiunea Social Responsabilities of the 
Businessman, în care apare pentru prima dată conceptul Corporate Social Responsiv-
ness, ca fi ind o serie de obligaţii ce conduc la politici, decizii și linii de conduită compati-
bile cu obiectivele și valorile societăţii [22]. În viziunea lui William C. Frederick (1960), 
responsabilitatea socială înseamnă „utilizarea factorilor de producţie ai economiei în 
așa fel încât producţia și distribuţia să crească bunăstarea socio-economică” [23, p.54].

Începând cu anii 1970, în întreaga lume, tot mai multe companii și organizaţii de toate 
tipurile au pus în centrul preocupărilor sale ideea că, pentru o creștere a performanţei 
unei companii, nu este de ajuns a se da atenţie numai responsabilităţii sociale în sectorul 
afacerilor, ci trebuie avut în vedere și gradul de dezvoltare a comunităţii în care compania 
activează, nu în ultimul rând și impactul activităţii fi rmei asupra mediului înconjurător.  

T. Donaldson (1983) consideră „responsabilitatea socială drept o obligaţie pe care 
companiile o au faţă de societate”. Compania ocupă un rol central în societate prin fo-
losirea resurselor naturale și umane, pentru a-și realiza obiectivele și a ocupa o poziţie 
bună pe piaţă. Prin urmare, societatea își poate exprima dreptul de a “monitoriza” felul 
în care sunt folosite aceste resurse [24, p.153-165]. Kotler și Lee (2005) iau în conside-
rare responsabilitatea socială corporativă ca fi ind «un angajament corporativ pentru a 
îmbunătăţi bunăstarea comunităţii prin practici de afaceri discreţionare și de alocare a 
resurselor corporative» [25, p.3]. Responsabilitatea socială corporativă este descrisă de 
McWilliams și Siegel (2006) ca fi ind “totalitatea acţiunilor realizate pentru a promova 
un anumit interes social, dincolo de interesul direct al organizaţiei și dincolo de ceea ce 
este cerut prin lege” [26].

Ţinând seama de defi niţia grupurilor de interes dată de Freeman (1984) ca fi ind 
„orice grup sau individ care poate afecta sau este afectat în realizarea obiectivelor com-
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paniei” [27], Reynolds, Schultz și Hekman (2006) includ conceptul responsabilităţii 
sociale corporative în “teoria generală a grupurilor de interes” [28, p.73-88]. 

Basu și Palazzo (2008) defi nesc Responsabilitatea Socială Corporativă ca fi ind „pro-
cesul prin intermediul căruia managerii dintr-o organizaţie gândesc și discută relaţiile cu 
stakeholder-ii precum și rolurile lor în legătură cu binele comun” și stabilesc legătura din-
tre responsabilitatea socială corporativă și iniţiativele sociale corporative [29, p. 122-136].

World Business Council for Sustainable Development1 defi nește responsabilitatea 
socială corporativă ca reprezentând acţiunile întreprinse de către o companie ca răspuns 
la problemele sociale și ecologice ale comunităţii pe criterii durabile și cu respectarea 
reglementărilor și a legislaţiei, sau altfel spus: „Responsabilitatea Socială Corporativă 
reprezintă angajamentul continuu al companiilor de a contribui la dezvoltarea econo-
mică în același timp cu îmbunătăţirea calităţii vieţii angajaţilor și a familiilor acestora, 
precum și a comunităţii și societăţii în ansamblu [30]”.

O altă defi niţie a RSC, publicată de Comisia Comunităţii Europene într-un comuni-
cat din octombrie 2011, este următoarea: „…un concept prin intermediul căruia o com-
panie integrează în mod voluntar preocupările faţă de problemele sociale, de mediu, în 
operaţiunile de afaceri, în strânsă colaborare cu stakeholder-ii și cu obiectivul de a ma-
ximiza profi tul pentru acţionari și societate în ansamblu, precum și pentru a identifi ca, 
preveni și rezolva posibilele consecinţe negative pe care acestea le-ar putea avea” [31].

Într-un model al performanţei sociale corporatiste propus de Carroll, obligaţiile so-
ciale pe care o companie le are faţă de societate (economice, legale, morale și discreţi-
onare - fi lantropice) formează responsabilitatea socială corporativă [26, p.499]. Aceste 
obligaţii trebuie analizate și îndeplinite simultan [32, p.130].

Dahlsrud (2006) pornește de la ideea modelului prezentat de Caroll și, în urma unei 
analize a 37 de defi niţii ale responsabilităţii sociale, identifi că cinci dimensiuni ale res-
ponsabilităţii sociale corporative: dimensiunea ecologică, referitoare la impactul afaceri-
lor unei corporaţii asupra mediului. În acest sens, o companie responsabilă social se va 
angaja în practici de care să benefi cieze mediul (se folosesc materialele reciclabile, ener-
gie din surse regenerabile etc.); dimensiunea socială este cea în care responsabilitatea so-
cială implică relaţia dintre mediul de afaceri și societatea în ansamblu, iar compania are 
rolul de a dezvolta comunitatea unde își desfășoară activitatea; dimensiunea economică, 
referitoare la efectul pe care responsabilitatea socială corporativă o are asupra situaţiei 
fi nanciare a companiei. Pentru a păstra un echilibru între a fi  un bun cetăţean corporativ 
cu obligaţia de a face profi t, este important să se cunoască impactul fi nanciar al acţiuni-
lor de responsabilitate socială asupra fi rmei; dimensiunea stakeholder-ilor, care cuprinde 
toate acele persoane sau grupuri de interese afectate de acţiunile fi rmei (angajaţi, furni-
zori, clienţi, comunitate); dimensiunea voluntară a responsabilităţii sociale, care are în 
vedere o activitate bazată pe valori etice, prin care compania își stabilește standarde mai 
înalte decât cele impuse de legislaţia în vigoare[33]. 

1 World Business Council este o reţea de business internaţională înfi inţată în 1995 cu scopul de a dezvolta 
o mai bună cooperare între mediul privat, guverne şi alte organizaţii preocupate de mediu şi dezvoltare 
durabilă.
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Pentru a veni în sprijinul companiilor în implementarea RSC, Uniunea Europeană 
privește relaţia dintre companii și comunitate sub aspectul a două dimensiuni: internă 
și externă. Comisia Europeană se referă la dimensiunea internă din punctul de vedere 
al managementului resurselor umane, urmărind „adoptarea de practici responsabile în 
relaţia cu angajaţii, aspecte legate de investiţiile în capitalul uman, la siguranţa în timpul 
activităţii”, precum și  „utilizarea unor bune practici de mediu, la gestionarea responsa-
bilă a resurselor naturale utilizate în producţie”. Dimensiunea externă a responsabilităţii 
sociale corporative vizează, pe lângă acţionari, și angajaţii, „o gamă largă de părţi intere-
sate, parteneri de afaceri - furnizori, consumatori, creditori, autorităţi publice - și ONG 
care reprezintă comunităţile locale și de mediu”. De asemenea, dimensiunea externă 
cuprinde aspecte legate de drepturile omului, în special pentru operaţiunile internaţio-
nale și lanţurile de aprovizionare la nivel mondial. Obiectivele globale de mediu, privite 
ca dimeniune externă a responsabilităţii sociale, se referă la efectul transfrontalier pe 
care marile companii îl au asupra mediului prin consumul de resurse din întreaga lume. 
Prin urmare, prin practici de responsabilitate socială, se are în vedere încurajarea „per-
formanţei de mediu de-a lungul lanţului de aprovizionare în cadrul abordării politicii 
produsului integrat” [34, p.9-16].

În raportul Comisiei Europene, intitulat ABC of the Main Instruments of Corporate 
Social Responsibility (2004), Odile Quintin, directorul general însărcinat cu politica so-
cială la nivel european, consideră că „instrumentele caracteristice politicii de RSC joacă 
un rol vital pentru stabilirea unor niveluri de dezvoltare a performanţelor corporative 
durabile. Afl ându-se la baza promovării efi ciente a RSC, aceste instrumente stabilesc ni-
velurile minime de performanţă, ajută companiile să își gestioneze procesele, sistemele 
și rezultatele pe care le aduc comunităţii. Deși general acceptate ca părţi componente 
ale mediului de afaceri, procentul companiilor europene care apelează la unul sau mai 
multe instrumente RSC este scăzut, iar majoritatea fi rmelor încă nu sunt convinse de 
benefi ciile utilizării acestor instrumente” [35, p.5]. 

Standardul Internaţional în domeniul Responsabilităţii Sociale (ISO 26000), lansat 
la sfârșitul anului 2010 la Geneva, dezvoltat de Organizaţia Internaţională de Standar-
dizare (ISO), prezintă linii directoare cu aplicare voluntară, pentru a veni în sprijinul 
tuturor tipurilor de organizaţii pentru aplicarea sistemului responsabilităţii sociale cor-
poratiste. ISO 26000 defi nește “responsabilitatea socială a organizaţiilor ca fi ind respon-
sabilitatea oricărei organizaţii din sectorul public sau privat sau din societatea civilă cu 
privire la impactul deciziilor și activităţilor proprii asupra societăţii și mediului încon-
jurător, exercitată prin comportamentul etic și transparent al organizaţiei care contri-
buie la dezvoltarea durabilă, acordă atenţie așteptărilor părţilor cointeresate, acţionează 
în acord cu legile și normele internaţionale și este integrat în activitatea și în relaţiile 
organizaţiei” [36].

Rezoluţia Consiliului referitoare la Cartea Verde privind responsabilitatea socială 
a  societăţilor  comerciale  2002/C  86/03 a contribuit la implementarea strategiei de la 
Lisabona, la discuţiile pentru dezvoltarea responsabilităţii sociale a societăţilor comer-
ciale la nivel naţional, european și global. Totodată, s-a urmărit integrarea afacerilor în 
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strânsă legatură cu voluntariatul și cu iniţiativele fi rmelor pentru integrarea probleme-
lor sociale și de mediu provocate de activităţile desfășurate.

 Rezoluţia  Consiliului  privind  responsabilitatea  socială  a  societăţilor comerciale 
2003/C 39/02 (6 februarie 2003) stipulează strategiile de promovare a responsabilităţii 
sociale a societăţilor comerciale, care se bazează pe: a) recunoașterea naturii voluntare 
a responsabilităţii sociale a societăţilor comerciale; b) nevoia de credibilitate și  trans-
parenţă a practicilor social  responsabile ale societăţilor comerciale; c) concentrarea pe 
activităţile în care implicarea comunitară poate adăuga valoare; d) echilibrul și abor-
darea extinsă a responsabilităţii sociale a societăţilor comerciale incluzând probleme 
economice, sociale și de mediu, tinând seama de interesele consumatorilor; e) concen-
trarea atenţiei asupra cerinţelor și caracteristicilor specifi ce ale societăţilor comerciale 
mici și mijlocii; f) compatibilitatea cu acordurile internaţionale existente. Rezoluţia își 
îndreaptă atenţia în mod deosebit spre concentrarea strategiei către cunoașterea „im-
pactului responsabilităţii sociale asupra afacerilor și comunitaţii europene, asupra dez-
voltării schimbului de experienţă și bunelor practici, promovării și dezvoltării abilită-
ţilor manageriale, facilitării convergenţei și transparenţei politicilor și instrumentelor 
responsabilităţii sociale, integrării responsabilităţii sociale a societăţilor comerciale în 
politicile comunitare”. 

Iniţiativa de Raportare Globală (Global Reporting Initiative - GRI), dezvoltată de 
organizaţia internaţională non – profit cu aceeași denumire, prezintă liniile directoare 
și indicatorii pentru elaborarea rapoartelor de dezvoltare durabilă. A patra generaţie 
de linii directoare GRI (G4) lansată în mai 2013, revizuită și îmbunătăţită de 3000 de 
specialiști internaţionali din diferite domenii, reflectă tendinţele actuale și oferă spri-
jin companiilor pentru raportarea impactului economic, ecologic și social; cuprinde 
orientări privind principiile de bază ale responsabilităţii sociale, indicatori de perfor-
manţă economică (investiţii sociale, implicare în dezvoltare comunitară, etc); prezen-
ţa pe piaţă (principii și drepturi fundamentale la locul de muncă, condiţii de muncă, 
locuri de muncă etc); efecte economice indirecte (respect pentru dreptul la proprieta-
te, promovarea responsabilităţii sociale în lanţul valoric etc); practici de mediu (utili-
zarea durabilă a resurselor, adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice etc); aspecte 
privind drepturile omului etc. 

Protecția mediului implică instrumente specifi ce stabilite la nivel internațional 
și/sau național și aplicate la nivelul companiilor. Situația fi ecărui stat membru al Uni-
unii Europene în asigurarea conformității cu legislația din domeniul protecţiei mediului, 
cu prevederile Directivei 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător, 
este analizată periodic de Comisia Europeană. Aceasta elaborează rapoarte privind si-
tuaţia punerii în aplicare a politicilor specifi ce și propune măsuri în cazul neîndeplinirii 
obiectivelor acestor politici.

Cu toate acestea, câteva obstacole importante împiedică aceste reglementări să aibă 
un impact deplin. În general, instrumentele voluntare și de reglementare existente 
nu sunt suficient de bine conectate între ele sau elaborate dintr-o singură perspecti-
vă politică, iar sinergiile potenţiale dintre diferitele instrumente politice nu sunt ex-
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ploatate. Mai mult, fragmentarea abordărilor naţionale și regionale transmit semnale 
conflictuale către producători și creează distorsiuni pe piaţa internă. Apare, astfel, 
necesitatea unei noi abordări a politicii prin care să se combine potenţialul diferitelor 
instrumente de politică într-un plan de acţiune integrat și să se pună în aplicare aceste 
instrumente într-un mod dinamic. Această abordare ar include stabilirea unor stan-
darde ambiţioase pe piaţa internă, prin care să se asigure îmbunătăţirea produselor și 
sporirea cererii printr-o abordare sistemică faţă de stimulente și inovare. Aceasta se va 
obţine prin integrarea instrumentelor existente și întărirea lor acolo unde este cazul. În 
acest fel s-ar completa politica de mediu actuală, de exemplu, în ceea ce privește utiliza-
rea energiei sau gestionarea deșeurilor. 

În prezent, politica economică a Uniunii Europene urmărește, în principal, stabilita-
tea și funcţionarea pieţelor. În același timp, pentru o multitudine de produse și servicii 
de mediu nu există pieţe sau acestea nu sunt funcţionale, dând naștere inefi cienţei eco-
nomice. În consecinţă, cea mai bună strategie de integrare a problemelor mediului în 
politica economică trebuie să fi e îndreptată către crearea sau îmbunătăţirea funcţionării 
pieţelor bunurilor și serviciilor de mediu [37]. 

Comisia Europeană pledează pentru un număr de soluţii de îmbunătăţire a funcţi-
onării pieţelor produselor și serviciilor de mediu: fi xarea corectă a preţurilor bunurilor 
de mediu; defi nirea drepturilor de proprietate pentru bunurile și serviciile de mediu 
astfel încât acestea să poată fi  puse în aplicare prin lege și să fi e comercializabile; deter-
minarea unui preţ care trebuie plătit (price to pay) (sub forma unei taxe sau impozit) 
pentru poluare; stabilirea unor sisteme de garanţii rambursabile pentru încurajarea re-
ciclării; subvenţionarea bunurilor și serviciilor care generează efecte ecologice pozitive; 
negocierea unor acorduri specifi ce cu industria; intensifi carea furnizării de informaţii 
despre caracteristicile ecologice ale bunurilor și serviciilor.

Încă din anii 2000, Comisia Europeană propunea efectuarea unor analize asupra 
implicaţiilor ecologice ale sistemelor de impozitare aplicate de statele Uniunii Euro-
pene. Aceste analize includ efectele subvenţiilor, taxelor, scutirilor și reducerilor de 
taxe asupra mediului înconjurător [38]. De asemenea, Comisia Europeană a decis 
să elaboreze un set de indicatori cu ajutorul cărora să fie posibilă monitorizarea sta-
diului integrării politicilor economice cu cele de mediu și evidenţierea importanţei 
problemelor de mediu în reformele structurale ale economiei europene. Indicatorii 
se încadrează în patru categorii: a) cei care arată eficienţa utilizării instrumentelor 
economice (de exemplu, nivelul veniturilor rezultate din taxele de mediu, eficienţa 
utilizării permiselor comercializabile și a negocierii unor acorduri de mediu); b) cei 
care măsoară influenţele politicilor și măsurilor dăunătoare mediului (de exemplu, in-
dicatori privind importanţa impactului subvenţiilor); c) cei care indică valoarea com-
ponentelor mediului (indicatori ai economisirii și avuţiei, care încearcă să surprindă 
impactul epuizării și degradării resurselor naturale); d) cei care se referă la industriile 
“de mediu” (de exemplu, indicatori privind cheltuielile “reparării” daunelor provocate 
de poluare și oferta de servicii de mediu) [39].
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Interdependenţele dintre competitivitatea industrială și protecţia mediului au făcut 
obiectul, în anul 1992, al unei rezoluţii a Consiliului Industriei, prin care acesta a decis 
să integreze obiectivele de mediu în politica industrială a Uniunii Europene. Consiliul 
Industriei arată că sporirea protecţiei mediului nu ar trebui să dăuneze competitivită-
ţii Uniunii Europene pe piaţa mondială. Dimpotrivă, integrarea factorilor de mediu în 
politica economică ar trebui să sporească efi cienţa și deci să îmbunătăţească competiti-
vitatea Uniunii [40].

Într-o economie de piaţă, progresul în identifi carea/evaluarea externalităţilor (am-
bele legate de calitatea mediului și de utilizarea resurselor) și în aplicarea unor politici 
corecte de preţuri și fi scale (taxe și subvenţii) constituie un adevărat barometru pentru 
stadiul procesului de integrare europeană și dezvoltării durabile. În anul 1993 a fost 
adoptat, la Lucerna, Programul de Acţiune în Domeniul Protecţiei Mediului, al cărui 
scop declarat a fost acela de a ajuta statele din centrul și estul Europei să soluţioneze pro-
blemele ecologice. La acea dată, printre cele mai importante concluzii privind evoluţia 
ţărilor în tranziţie se numărau:

•deși activitatea economică descrescătoare a condus la reducerea substanţială a 
emisiilor poluante, prin reformele economice ar trebui să se promoveze activităţile și 
tehnologiile mai curate și mai puţin consumatoare de resurse;

•deoarece întreprinderile vor trebui să ţină seama de costul real de oportunitate a 
capitalului, accentul se va deplasa de la marile investiţii de capital din industria grea că-
tre un proces continuu de înlocuire a capitalului tehnic și încorporarea noilor tehnolo-
gii. Ca rezultat, cantitatea medie de poluare generată pe unitatea de producţie va scădea;

• în general, transformarea economică va afecta economiile ţărilor central și est Eu-
ropene în două moduri. La început, modifi cările structurale vor reduce presiunile asu-
pra mediului. Aceste schimbări vor fi  încurajate de înlăturarea subvenţiilor la energie și 
tarifarea corectă a energiei, și de privatizare. Mai târziu, odată cu relansarea economică, 
mediul înconjurător va fi  din nou supus ingerinţelor [41]. 

Capacitatea de punere în aplicare este „călcâiul lui Ahile” al celor mai multe poli-
tici ce vizează îmbunătăţirea calităţii mediului. Una dintre principalele probleme este 
neputinţa de a construi o reţea instituţională adecvată. În același timp, statisticile din 
unele ţări atestă că lipsa experienţei în domeniu conduce la o subestimare periculoasă a 
necesităţii sprijinului instituţional [42]. 

În Uniunea Europeană se utilizează o gamă largă de instrumente economice destina-
te punerii în aplicare a politicilor de combatere a poluării. Acestea vizează modifi carea 
comportamentului agenţilor economici, corectarea sistemului de stimulente specifi ce 
protecţiei mediului și informarea publicului.

Instrumente de reglementare. În ţările dezvoltate, abordarea de tip comandă și con-
trol a fost preponderentă în elaborarea politicilor de mediu. Această abordare se bazea-
ză, în principal, pe aplicarea unor instrumente de reglementare precum: standardele, 
permisele și licenţele, controlul direct al utilizării resurselor naturale. 

Standardele sunt mijloacele predominante utilizate pentru reglementarea directă a ca-
lităţii mediului. Diferitele tipuri de standarde sunt, de fapt, niveluri de referinţă pentru 
evaluarea calităţii mediului și ţeluri de atins prin intermediul acţiunilor legislative. În ge-
neral, standardele sunt stabilite de autorităţile guvernamentale. Alte instrumente impor-
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tante utilizate în controlul poluării sunt permisele, licenţele sau alte autorizaţii. Avantajul 
principal al permiselor și licenţelor este facilitarea aplicării programelor ecologice, prin 
includerea într-un document scris a tuturor obligaţiilor unui agent economic în domeniul 
controlului poluării. De asemenea, permisele pot fi  retrase sau suspendate în funcţie de 
nevoile economiei naţionale sau alte interese sociale. Dezavantajul utilizării permiselor 
constă în necesitatea efectuării unor controale permanente și a raportărilor periodice din 
partea agentului economic, fapt care determină costuri tranzacţionale mari.

Deși aplicarea instrumentelor de reglementare a condus la progrese substanţiale în 
reducerea poluării, această soluţie a fost criticată ca inefi cientă din punct de vedere 
economic și difi cil de pus în aplicare. Într-adevăr, instituţiile (de exemplu, Agenţiile de 
mediu) responsabile pentru punerea în practică a reglementărilor, trebuie să deţină in-
formaţii detaliate asupra proceselor de producţie și diferitelor instalaţii necesare pentru 
controlul poluării. Diversitatea activităţilor economice face obţinerea informaţiilor și 
expertizarea fi ecărui proces de producţie, foarte costisitoare atât din punct de vedere 
fi nanciar, cât și al timpului alocat. Alte probleme legate de această abordare sunt costu-
rile ridicate de control al poluării care lasă agenţilor economici puţine oportunităţi de 
a benefi cia de avantajele de scară. Cu toate că standardele pot fi  aplicate diferenţiat, în 
funcţie de vechimea și tipul instalaţiilor, majoritatea poluatorilor care folosesc aceleași 
tehnologii de producţie sunt obligaţi să se alinieze la aceleași standarde. Un alt dezavan-
taj este fl exibilitatea redusă a sistemului de instrumente de reglementare pentru polua-
torii care au investit deja în anumite sisteme de control al poluării. În consecinţă, odată 
ce standardele au fost atinse, sistemul oferă prea puţine stimulente pentru inovarea în 
domeniul tehnologiilor de control al poluării. Mai mult, această abordare este inefi cien-
tă în rezolvarea unor probleme ecologice recente, cum sunt sursele dispersate de poluare 
a apelor, deșeurile menajere și problemele globale de mediu (degradarea stratului de 
ozon, sau modifi cările climatice, scăderea biodiversităţii etc.).

Instrumente economice. În ultimii ani, ţările dezvoltate au pus în aplicare o gamă 
foarte variată de instrumente economice destinate controlului poluării. Printre acestea 
se numără: taxele asupra poluării, permisele comercializabile, subvenţiile, sistemele de 
garanţii rambursabile etc.[43; 44]

Scopul utilizării acestor instrumente a fost acela de a conferi o mai mare fl exibilitate 
și efi cacitate măsurilor de control al poluării; cele mai multe dintre acestea funcţionează 
ca stimulente pentru poluatori în identifi carea și aplicarea celor mai efi ciente mijloace 
de atingere a obiectivelor ecologice. Folosirea instrumentelor economice duce la res-
pectarea principiilor “poluatorul plătește” și “utilizatorul plătește”. Conform primului 
principiu, poluatorul plătește o penalizare fi nanciară mai mare sau mai mică în funcţie 
de poluarea pe care o provoacă, sau primește o recompensă pentru desfășurarea unor 
activităţi de protecţie a mediului. Conform celui de-al doilea principiu, utilizatorul unei 
resurse plătește costul social integral al ofertei de resurse. 

Problemele mediului sunt mondializate și intră în sarcina unor instituţii internaţi-
onale care au ca principal obiectiv elaborarea unor programe pentru exploatarea raţi-
onală și conservarea capitalului natural, instituţii care au și scopuri fi nanciare pentru a 
reprezenta interesul general al umanităţii, dar care nu ar trebui să omită faptul că pro-
blemele globale ale mediului depind încă de interesul naţional al fi ecărui stat. 
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Procesul de globalizare impune noi standarde ecologice pentru produse. Totoda-
tă, însă, posibilitatea pierderii competitivităţii din cauza nerespectării acestor standar-
de poate antrena fi rmele într-o cursă de neglijare a acestora. Globalizarea economică 
schimbă interfaţa dintre stat și piaţă pe de o parte, ea limitează rolul statului și sporește 
rolul pieţei în obţinerea rezultatelor economice, sociale și ecologice. Pe de altă parte, ea 
creează noi imperative pentru state să coopereze atât în managementul bunurilor comu-
ne globale, cât și în coordonarea politicilor interne de protecţie a mediului.
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